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Actualmente desactivada, mas outrora um importante centro de fiação e produção de tecidos de algodão, a Fábrica

do Cavalinho, ocupa um volume significativo na definição e coesão do tecido urbano e consequentemente, uma área

privilegiada, no que refere aos seus confrontos. A Nascente faz frente à Avenida Dom Afonso Henriques. A Poente,

vira costas a uma pequena área florestal, mas significativa no seu contexto, e à qual se impõe como uma forte

barreira à Avenida, impedindo desta forma, a sua ligação visual com os restantes espaços urbanos e

consequentemente, a sua vivência.

A disposição em paralelo e simultaneamente longitudinal que este conjunto apresenta, originaram o sentido das

intervenções, segundo um eixo linear. O Armazém 1 manter-se-à como frente à zona edificada e a intervenção no

Armazém 2, irá proporcionar a transição entre esta e a área florestal a poente.

Pretendendo dar continuidade a este espírito, a Fábrica do Cavalinho, vem com esta proposta "associar-se" a um

conjunto de Organizações Artísticas já existentes em Guimarães, que apoiam e estimulam a produção artística, tais

como, a Fábrica ASA, o Convívio, o CAAA (Centro para os Assuntos de Arte e Arquitectura), o Pavilhão Multiusos da

cidade, a Plataforma das Artes e Criatividade e o Centro Cultural Vila-Flor.
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Telhas cerâmicas à cor natural
modelo "Plasma"

Grês cerâmico "Margres"
"Open Party" PR1 (branco)

Placas de gesso cartonado

Perfil metálico UPE 160

Cobertura de chapa de zinco

Caleira em chapa de zinco

Isolamento térmico

Contraplacado marítimo

Estrutura metálica principal

Isolamento acústico

Treliça metálica (existente)

Calha, sistema PERLAN 140

Rolamento, sistema PERLAN 140

Fibra óptica

Estrutura de betão
(existente)

Paredes exteriores

Divisórias

Coberturas planas

Perfis metálicos

Treliças metálicas
(existente)

Rede metálica

Trepadeiras

Estrutura de betão
(existente)

Cortinas

Calhas de correr

Treliças metálicas
(existente)

Painéis sandwish
chapa + isolamento

Sanca de iluminação

Calha, sistema PERLAN 140

Corrediças para gavetas

Dobradiças invisíveis e trinco
(mesa de refeições rebatível)

Rodas de borracha

Puxador, fechadura e dobradiças
(porta de entrada do w.c.)

Sanca de luz com fitas de LED's

Puxador de concha

Dobradiça de copo

Misturadora de banca de cozinha

Sala única

Duas salas

Várias salas

Anéis para tecido

Porta dobrável "Foldhermetic"

Estrutura metálica para fixação do
sistema de fachada  "Plasma"

Estrutura metálica principal

Isolamento térmico

Chapa de alumínio quinada

Pérgola de rede metálica

Trepadeiras

Estrado de réguas de madeira
maciça assente sobre ripas

Estrutura metálica secundária

Salas de ensaio - divisão do espaço
  (armazém 1)

Ferragens e acessórios da :

Ferragens e acessórios da :

Ferragens e acessórios da :

Revestimentos da :

Revestimentos da :

Ferragens e acessórios da :

Residências de artistas
núcleo de armários
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Armazém 1

Armazém 2

Salas de ensaio - cortina
  (armazém 1)

Armazém 2

Perfil metálico de fixação da cortina

Rosca de ajuste e fecho da cortina

Tecido branco

Fixação, sistema PERLAN 140
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